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2.Arhiva/registratura instanţei: Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Gorj. 
3.Debitor: Ygo&Bianca SRL, cod de identificare fiscală 23033546 cu sediul social în sat Poienari, comuna Bumbești-
Pițic, nr. 212, jud. Gorj, număr de ordine în registrul comerțului: J18/9/2008. 
4. Lichidator judiciar: VLC SPRL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Griviţei, nr. 32, jud. Gorj, înmatriculată în Registrul 
Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFO II- 0127/2006, având cod de identificare fiscală RO 20570316, tel. 
0353/803916, fax 0253/211252, e-mail vlcsprl@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană 
juridică, Bușoi Luminița. 
5. Subscrisa: VLC SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Ygo&Bianca SRL, în temeiul art. 63 lit. (1) 
raportat la art. 59 (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, comunică 
raportul privind descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuțiile în administrarea procedurii și justificarea 
cheltuielilor efectuate. 
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta într-un exemplar pentru instanță și urmează a fi publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență.  
I) Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Prin încheierea nr. 15/23.03.2018 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei Ygo&Bianca 
SRL. Având în vedere lista creditorilor şi efectuarea controlului fiscal s-a solicitat majorarea termenelor prevăzute de 
art. 100 raportat la art. 147 din Legea 85/2014 dispuse prin încheiere de judecătorul sindic. În temeiul art. 147 din Legea 
85/2014, s-a emis notificarea nr. 167/04.05.2018, care, a fost publicată în BPI nr. 9352/09.05.2018 şi în ziarul Impact în 
Gorj” din 09.05.2018, conform dovezilor anexate. Prin notificarea nr. 157/27.04.2018 emisă către debitoare s-au 
comunicat termenele prevăzute pentru depunerea cererilor de creanțe de către creditori și întocmirea tabelelor de creanțe 
asupra averii debitorului, precum şi a obligațiilor cu privire la predarea arhivei şi bunurilor societății pentru 
inventariere, respectiv a numerarului din casierie. Corespondența a fost confirmată de primire prin semnătură de către 
administratorul Igoianu Ion-Ionel. 
Ulterior, verificării cererilor de creanțe formulate de creditori s-a întocmit Tabelul preliminar al creanțelor nr. 
216/14.05.2018, care a fost înregistrat la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 9352/09.05.2018. Analizând actele 
prevăzute de art. 67 din Legea 85/2014 s-a întocmit raportul prevăzut de art. 64 lit. a) privind cauzele și împrejurările 
care au condus la apariția stării de insolvență, raport ce va fi depus la dosarul cauzei o dată cu prezentul raport de 
activitate. 
Precizăm faptul că prin adresa nr. GJG-ANF 2005/07.05.2018, ne-a fost înaintat un exemplar a Deciziei de impunere 
privind obligațiile fiscale nr. F-GJ 215/04.5.2018 împreună cu raportul de inspecție fiscală nr. F-GJ 181/04.05.2018.  
Având în vedere dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar va întocmi şi depune la dosarul cauzelor 
raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului. 
II. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014:  
Cheltuielile de procedură generate în perioada martie 2018 – mai 2018 sunt în cuantum de 1.050 lei, după cum urmează: 
publicații ziar, 50 lei (FF 0560/09.05.2018); onorariu lichidator judiciar, 1.000 lei, exclusiv TVA (cf. SC nr. 
15/23.03.2018). Anexăm copii după documentele menționate în raport. 
III. Cereri adresate judecătorului sindic:  
Să ia act de măsurile întreprinse de lichidatorul judiciar, detaliate în prezentul raport de activitate și să dispună 
continuarea procedurii. 

Lichidator judiciar: VLC SPRL, prin asociat coordonator, Buşoi Luminița 
 
Județul Harghita 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SIGMANET SRL, cod unic de înregistrare: 10598581 

Notificare privind deschiderea procedurii de faliment 
Nr.: 833, data emiterii: 14.05.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 331/96/2018, Tribunalul Harghita, Secţia Civilă, Judecător sindic: Antonescu 
Marcel–Romeo. 
2. Arhiva/registratura instanţei: str. Szasz Endre, nr. 6, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita. Programul arhivei/registraturii 
instanţei: luni-vineri, 8:00-12:00. 
3.1. Debitor: Sigmanet SRL. Cod de identificare fiscală: 10598581. Sediul social: Odorheiu Secuiesc, str. Kos Karoly, 
nr. 4, ap. 4, judeţul Harghita. Număr de ordine în registrul comerţului: J19/173/1998. 
3.2. Administrator special: urmează a se desemna. 
4. Creditori: Listă anexă – urmează a se întocmi. 
5. Lichidator judiciar: Nacornic SPRL. Cod de înregistrare fiscală: RO8851487. Sediul social: str. Retezatului nr. 4, ap. 
2, Tîrgu Mureş, jud. Mureş. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 2A0197, RFO II-0146. 
Telefon/Fax: 0265-261700, Mobil: 0746-974407. E-mail: nacornic@gmail.com. Nume şi prenume reprezentanţi 
lichidator judiciar persoană juridică: Ana-Maria Alexa şi Raul-Alexandru Alexa. 
6. Subscrisa: Nacornic SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului  Sigmanet SRL, conform Sentinţei civile nr. 
680/2018 din 09.05.2018, pronunţată de Tribunalul Harghita, Secţia Civilă, în dosarul nr. 331/96/2018, în temeiul art. 
147 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Notifică 

Administrator
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7. Intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment, conform Sentinţei civile nr. 680/2018 din 09.05.2018, 
pronunţată în dosarul menţionat mai sus, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea societăţii debitoare. 
7.1. Debitorul Sigmanet SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la primirea notificării, conform art. 74, să depună 
la dosarul cauzei toate actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
7.2. Creditorii debitorului Sigmanet SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului: 25.06.2018-data poştei. 
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul 
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar de creanţe: 
03.07.2018. Termenul limită pentru introducerea contestaţiilor împotriva tabelului preliminar de creanţe: în 7 zile de la 
publicarea în BPI; conform art. 111 alin. (3) şi (4) din lege, sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, 
în original, a achitării taxei de timbru de 200 lei, precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească 
în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia 
părţii sau nu sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei; partea care formulează contestaţia trimite, cu 
confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special; în cazul în 
care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul-sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului 
de procedură civilă. 
Termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe: 30.07.2018. 
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar de creanţe şi pentru continuarea lucrărilor 
privind procedura insolvenţei: 26.09.2018.  
Termenul pentru depunerea raportului privind cauzele insolvenţei debitorului: 18.06.2018.  
Prima Adunare a creditorilor: str. Retezatului nr. 4, ap. 2, Tîrgu Mureş, judeţul Mureş. Data: 09.07.2018. Ora: 10.00. 
Ordinea de zi:  
1. Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecătorul-sindic. Stabilirea onorariului lichidatorului judiciar.  
2. Desemnarea Comitetului creditorilor, conform art. 50. alin. (4) din Legea nr. 85/2014.  
3. Analizarea raportului privind cauzele insolvenţei debitorului, întocmit conform art. 97 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014.  
4. Avansarea de către creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor administrative.  
Notificările ulterioare se vor efectua în conformitate cu art. 42 din lege, prin BPI, cu excepţiile prevăzute de norma 
juridică menţionată. Înregistrarea cererii de admitere a creanţei creează prezumţia pentru creditori că au cunoştinţă de 
termenele prevăzute la art. 100, ori 145, 146, 147 din lege. Orice contestaţie sau obiecţie, formulate în cadrul procedurii 
de participanţi, se timbrează cu 200 lei taxă judiciară de timbru (dacă nu este scutită de taxă) sub sancţiunea anulării ca 
netimbrată, şi se impune să fie înregistrate la dosarul cauzei atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, la adresa 
de e-mail tr-harghita-reg@just.ro, în vederea comunicării în BPI, sub sancţiunea procedurală a suspendării, conform art. 
242 alin. (1) noul Cod procedură civilă. 
8. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului Harghita pentru efectuarea menţiunii.  
 
Informaţii suplimentare: 
� În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de admitere 
a creanţei” cu  respectarea dispoziţiilor art. 102 şi 104 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
� Cererea de înscrierea a creanţei va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea 
de cauze de preferinţă, în copii certificate. 
� Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanţei, pentru exemplarul instanţei. Exemplarul lichidatorului judiciar se comunică prin poştă, la sediul său din 
antet (pct. 5). 
� Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru de 200 lei, sub sancţiunea anulării acesteia, ca 
netimbrată. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare 
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Nu sunt supuse suspendării, 
acţiunile judiciare pentru determinarea existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după data 
deschiderii procedurii (art. 75 din Legea nr. 85/2014). 

Nacornic SPRL, prin asociat coordonator, Ana-Maria Alexa 
 

Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DARYJA SELECTIS MODEL SRL, cod unic de înregistrare: 32569900 

Administrator
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